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  ياریوبختدر استان چهارمحال یو مرتع یجنگل یاهیزوال پوشش گ يهامحدوده شیپا

  ياماهواره ریبا استفاده از تصاو

 
 

  1انیفاطمه هاد و 1یسلطان دی، سع*1ي، رضا جعفر1ییغمای الیل

  

 )26/3/1400 پذیرش: تاریخ ؛ 8/11/1399 دریافت: (تاریخ

 

  

  دهیکچ

 -يکـاربر  راتییتغ یبررس هدف با حاضر پژوهش. دارند قرار طبیعی عوامل و انسانی هايفعالیت ریثأتشدت تحت به یعیطب يهاستمیاکوس

منظور  نیا هلندست انجام شده است. ب ياماهواره ریبا استفاده از تصاو ياریدر استان چهارمحال و بخت یاهیو زوال پوشش گ یپوشش اراض

 -يکـاربر  يهـا . نقشـه شدآنها اعمال  يبر رو کیو توپوگراف ياتمسفر ،یهندس حاتیو تصح هیته 1395و  1388، 1382 يهاسال ریتصاو

ـ ترتکننده حداکثر احتمال استخراج شد که بـه يبندزوال با استفاده از روش طبقه يهاو محدوده یپوشش اراض ـ   يدارا بی و  یصـحت کل

 358355سطح مراتـع از  ه، مطالعزمانی مورد ان داد که در دوره نش جیبودند. نتا ینیزم يهابا داده 79/0و  درصد 82بیش از  يکاپا بیضر

 هـا هکتار از جنگل 33937معادل  يامحدوده و یافته کاهش هکتار 343970 به هکتار 357190 از هاهکتار و سطح جنگل 174735هکتار به 

 و هـا در جنگـل  نهیو به يفور تیریمد کی ق،یتحق يهاافتهیاست. بـا توجه به دچار شده زوال  دهیپدبه  گذشته سال 23 در استان مراتع و

راسـتا، پـژوهش حاضـر     نی. در ااست يالزم و ضرور ربطذي يهاتوسط سازمانه مطالعمورد در حال زوال منطقه  یاهیگ پوشش و مراتع

  .دینمایم ادشنهیرا پ ياماهواره ریبا استفاده از تصاو یاهیپوشش گ شیپا يافزار ساده، آسان و کاربردنرم کیتوسعه 

  

 
  

  لندست ،يسدساز ،یاراض يکاربر رییتغ اهان،یگ یدگیخشک: يدیلک يهاواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ، اصفهانگروه مرتع و آبخیزداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان .1
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  مقدمه

اسـت و   یخشـک  يهاستمیاکوس یاز عناصر اصل یاهیپوشش گ

و حفاظت از هواسپهر، آب و  میدر تنظ ینیگزیجا رقابلینقش غ

هرگونه  جهیدارد. در نت ياگلخانه يخاك و کاهش غلظت گازها

ــتغ ــش گ ریی ــدر پوش ــو تخر یاهی ــ بی ــز ریثأآن، ت ــر  يادی ب

). افـزایش جمعیـت و   38(خواهـد داشـت    یعیطب ستیزطیمح

سـبب کـاهش    ،و توسـعه منـاطق صـنعتی و مسـکونی     سترشگ

 هاي کشاورزي و مرتعی شده، ضمن اینکـه نیـاز بـه مـواد    زمین

 غذایی بیشتر، شـخم زدن مراتـع و نیـز تبـدیل آنهـا بـه اراضـی       

کـه   گریمهم د راتیی). از تغ24( است کشاورزي را در پی داشته

به انتقال آب  توانیم آمده جودوبه يدر اثر گسترش مناطق شهر

منطقه در نتیجه احـداث سـد بـر     کیدرولوژیه تیوضع رییتغ و

اثـرات مختلـف    زیـ ها اشاره کـرد. احـداث سـد ن   رودخانه يرو

 یاجتمـاع -يو اقتصـاد  یبهداشـت  ،شناختیزیست، زیستیمحیط

از ایـن   یکـه یکـ   آوردیم وجودبهمحیط اطراف خود  در یمهم

). 40اسـت (  یو پوشش اراضـ  يبرغییرکارت ،زیستیمحیطاثرات 

خصوص سدهاي مخزنی بـزرگ، پوشـش   هتأسیس سدها ب يبرا

 کـه  شـوند مـی  تخریب مراتع و هااز جمله جنگل یطبیع یگیاه

هـاي آبخیـز نیـز تأثیرگـذار     حـوزه  يپذیرفرسایش بر لهأمس این

). مجموعه عوامل اشاره شده و تغییرات کاربري اراضی 8است (

له باعـث کـاهش   أشود. این مسمی هاستمدر اکوسیباعث اختالل 

 نیـ سطح اراضی مرتعی و جنگلی و افت سطح آب زیرزمینـی ا 

  ). 14( شودیمناطق نیز م

 راتییـ دالیل گوناگون از جملـه تغ ایران پوشش گیاهی به در

رویـه  استفادة بیو  تخریب اراضی، تغییر کاربري اراضی ،یمیاقل

خت رو به زوال بوده و در حال مین سوأاز منابع جنگلی جهت ت

). 36قـرار دارد (  یحاضر در بیشتر منـاطق در وضـعیت نامناسـب   

ـ   سـطحی و  هـاي  ابپوشش گیاهی از عوامل اصلی کنتـرل روان

. تخریب منـابع  استپذیري خاك و حاصلخیزي آن افزایش نفوذ

از یک طرف ناشی از خشکسالی  ،طبیعی و پوشش گیاهی منطقه

 يهـا اسـتفاده  و هتوسـع  اثـر  در دیگـر  فطر از و اخیر هايسال

. وجـود دام مـازاد بـر    )35و  16باشـد ( رویه توسط انسان میبی

ــظرف ــور دا  تی ــع، حض ــ  ممرات ــاطق جنگل ــتگ ،یدر من  یوابس

و دخالـت   یعـ یمنابع طب يهاداران به عرصهو مرتع نانینشجنگل

 نیـ روزافزون ا بیتخر موجب هاعرصه نیا در هااز حد آن شیب

 يبـردار اقدامات نادرست و دخالت و بهـره  نیو اشود یمنابع م

 و هاسطح جنگل یجیکاهش تدرسبب منابع،  نیاز ا یاصول ریغ

ـ تنـوع گ  ریمراتع و کاهش چشمگ یفیرجه کد نزول مراتع،  یاهی

مناطق شـده   نیاز ا یو مرتع یجنگل يهاگونه یجیبا حذف تدر

کر شده، عالوه بر مشکالت ذ ری). در چند سال اخ23 و 5است (

ـ  یدر برخ بیاز تخر يدیجد يویسنار  ژهیـ وهاز نقاط زاگرس ب

فــــارس، کرمانشــــاه، کردســــتان و  الم،یــــا يهــــااســــتان

زوال  ایــ یدگیشــده و آن خشــک داریــپد ياریــختوبچهارمحــال

ـ یغالب مانند بلوط ا يهاگونه یاهیپوشش گ  يو گـون گـز   یران

  ). 17( باشدیم

جش از دور، ســنفنــاوري کمــک بــه راتییــتغ يآشکارســاز

 و هــاتفــاوت صیاســت کــه امکــان مشــاهده و تشــخ ينــدیافر

 یاهیمانند پوشش گ نیعوارض سطح زم یزمان يسر اختالفات

ـ تغ قیـ هنگـام و دق ب ي). آشکارسـاز 20( کنـد یرا فراهم م  راتیی

 انیـ م يهـا از روابـط و کـنش   يدرك بهتر ن،یعوارض سطح زم

و استفاده مناسب  تیریمد منظوربهرا  یعیطب يهادهیپد وانسان 

دلیل قدرت تفکیـک  اي به. تصاویر ماهوارهکندیاز منابع فراهم م

هـاي کـامپیوتري   مکانی باال، تکرارپذیربودن و قابلیـت پـردازش  

هـاي کـاربري و پوشـش    هاي مهـم در تهیـه نقشـه   یکی از ابزار

اسـت. بـا   مناطق مختلف  راراضی و نیز مطالعه تغییرات زمانی د

توان کاربري و پوشش اراضی را برحسـب  یمکمک این تصاویر 

بنـدي  تصاویر چندزمانه تفکیک و از روش مقایسه بعد از طبقـه 

و همکاران  ی). استورک19 و 7براي پایش تغییرات استفاده کرد (

 یاراض يکاربر راتییو تغ يکشاورز یاراض شی) اثر افزا2012(

 جی. نتـا قرار دادند یاروپا را مورد بررس زیحاصلخ مناطقبر فلور 

در پاسـخ   یمورد بررسـ  اهانیدهد که گ یمذکور نشان م قیتحق

ـ فعال شیرشد در اثر افـزا  يبه کاهش مناطق مناسب برا  يهـا تی

. آنهـا  انـد کـرده  دایدر سرتاسر اروپا زوال و کاهش پ ،يکشاورز

ـ پ بـه  يفور تیریمد کیکردند که  يریگجهینت نیچن  يسـاز ادهی
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). 31است ( مندازین یاراض لیاز تبد يریجلوگ يبراراهبردهایی 

و پوشش  يبررکا راتییتغ ی) به بررس2019و همکاران ( کنجیز

بـا   2000-2018 يهـا سال یشرق کامرون ط يهاجنگل یاراض

 2019و  2009، 2000 يهــالندســت ســال ریاســتفاده از تصــاو

 يهـا از جنگـل  یمـ یکه نداد  نشان قیتحق جی). نتا39پرداختند (

 یکرده و ط رییتغ 2000-2009 يهاسال یمنطقه مورد مطالعه ط

در  یو پوشـش اراضـ   يکـاربر  راتییتغ 2009-2018 يهاسال

ـ      يترمتفاوت و ترابعاد گسترده  نیاتفـاق افتـاده اسـت. آنهـا چن

منطقـه   نیا در هارفتن و زوال جنگلنیکردند که ازب يریگجهینت

و ) Agroforestry( يورزجنگل يهاستمیس ياجرا لیدلبه شتریب

ـ ی. امرخ داده اسـت جنگل به مرتع  لیتبد يبرا ریمس جادیا و  ین

زاگـرس را بـا    يهـا گسـترده جنگـل   راتیی) تغ1387همکاران (

 جیقـرار دادنـد. نتـا    یمـورد بررسـ   راتییتغ يآشکارساز کیتکن

، در محدوده 1381 تا 1334ساله از سال  47دوره  یطداد نشان 

هکتـار از سـطح    4853هکتـار،   19964مورد مطالعه با وسـعت  

  ).2کاسته شده است ( یجنگل یاراض

 يهـا شـگاه یدر رو یمرتعـ  يهـا درختان بلوط و گونـه  زوال

 هاشگاهیرو نیو آنچه در ابوده  زیستیمحیطفاجعه  کیزاگرس 

ـ االبتـه  و  است ستمیمرگ اکوس افتد،یاتفاق م  يزنـگ خطـر   نی

و  29 ،27( کشـور اسـت   یو جنگل یمرتع يهاتمام عرصه يبرا

ـ  یاهیـ و زوال پوشش گ بیاینکه تخر ). با توجه به30 -نیو ازب

 اریبسـ  موضـوعات  از زاگـرس  منطقـه  مراتـع  و هـا جنگل فتنر

ـ ا مراتع و هاجنگل تیریحساس و مهم در مد  ،اسـت منطقـه   نی

پوشـش   -يپژوهش حاضر بـا هـدف بررسـی تغییـرات کـاربر     

 یعـ یطب یاهیـ زوال پوشـش گ  يهـا محـدوده  ییاراضی و شناسا

اي بـا اسـتفاده از تصـاویر مـاهواره     ياریـ وبختارمحـال استان چه

  .شدانجام  لندست

  

   هاو روش مواد

  مورد مطالعه   منطقه

ـ  یاییـ جغراف تیاز نظر موقع ياریوبختچهارمحال استان  31° نیب

ــا 9' و ــا 28 'و 49°و  یشــمال عــرض 48'و 32° ت  25' و 51° ت

تان از شـمال و شـرق بـه اسـ    این اسـتان  قرار دارد.  یشرق طول

و  لویـه یاصفهان، از غرب به استان خوزستان، از جنوب بـه کهگ 

بویراحمد و از شمال غرب به استان لرستان محدود اسـت. ایـن   

هـاي اردل، بـروجن، شـهرکرد    شهرستان بـا نـام  نه  ياستان دارا

اسـت  و لردگان  ، خانمیرزااری، فارسان، کوهرنگ، ک)مرکز استان(

 ره،یچندمتغ يآمار روشبه یاقلیم بنديبراساس طبقه ).1(شکل 

این استان به پنج منطقۀ اقلیمی سرد و مرطوب، خیلی مرطوب و 

-مرطـوب سـرد و نیمـه   مرطوب گرم، نیمـه نیمه ،سرد کوهستانی

-چهارمحـال  اسـتان  مراتـع ). 37( شـود خشک سرد تقسـیم مـی  

خود اختصاص مساحت استان را به درصد 66حدود  ،ياریوبخت

مختلف جنس  يهاگونه ،شدهات انجام. براساس مطالعداده است

 یعنوان گونه اصلبه یاهیگ پیت 52) در Astragalus spp.گون (

 یطور کلهد. بنعنوان گونه همراه حضور دارها بهپیت ریو در سا

هـا و  شـامل گـراس  ه مطالعمورد پوشش گیاهی غالب در منطقه 

، Astragalus spp. ،Bromus tomentellus سـاله، کیـ  يهاعلف

Scariola spp.  ـ با غالب یجنگل پیت کیو  Quercus. گونـه  تی

brantii Lindl 34باشد (یم.(  

  

  ياپردازش تصاویر ماهوارهشیپ

بـراي   8و  7، 5پژوهش حاضر از تصاویر مـاهواره لندسـت    در

زوال  يهـا پوشش اراضـی و محـدوده   -مطالعه تغییرات کاربري

شـروع  سـال  وان عنهب 1382 . سال)1 (جدول شداستان استفاده 

گـرد و خـاك،    دهیـ زاگرس در اثر پد یاهیزوال پوشش گ دهیپد

 عـه واق نیتـر عیوسـ سال با وقوع  نیترعنوان آلودههب 1388سال 

ـ تهـران را ن شهر گرد و خاك کشور که   یلـ یسـه روز بـه تعط   زی

 ق،یـ زمـان انجـام تحق   نیعنوان آخـر هب زین 2016و سال  ،کشاند

 یهش تغییرات بازتاب گیاهان ناشکامنظور به). 36انتخاب شد (

که شود استفاده  ياز شرایط فنولوژیک آنها، سعی شد از تصاویر

باشـند. در   داشـته تقریباً در وضعیت یکسانی قـرار   یاز نظر زمان

 38/0متري با خطاي  15 کیتصحیح هندسی ابتدا باند پانکرومات

شده توسـط  هیته 1:25000پیکسل به نقشه توپوگرافی با مقیاس 

  شـــــد کشـــــور ثبـــــت داده يبـــــردارنقشـــــه ســـــازمان
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) هاي آن. موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران همراه با شهرستان1شکل 

  

  در پژوهش حاضر اي مورد استفادههاي ماهوارهداده .1 جدول

  سنجنده  ماهواره
  زمان

  ردیف/ستون
 قدرت تفکیک زمینی

  تر)(م باندهاي انعکاسی

تعداد 

  هاباند

زاویه آزیموت 

  (درجه) خورشید

ارتفاع  زاویه

  شمسی  میالدي  (درجه) خورشید

  OLI  04/06/2016  15/03/1395  38/164  30  11  59/110  81/68  8لندست 

  TM  01/06/2009  11/03/1388  38/164  30  7  14/108  36/66  5لندست 

  ETM  24/05/2003  03/03/1382  38/164  30  8  40/110  94/65+  7لندست 

  

تصاویر با روش ثبـت تصـویر    ریمرجع نمودن ساو از آن براي زمین

بـا اسـتفاده از    ریتصاو اتمسفري). تصحیح 4( شدبه تصویر استفاده 

ـ توپوگراف حیو تصح Dark subtractionروش  کمـک نقشـه   بـه  کی

 30با انـدازه پیکسـل    1:25000از نقشه  شدهستخراجا رقومی ارتفاع

 ENVIو  Erdas Imagine يافزارهـا مـدل المبـرت در نـرم    متري و

  ).26انجام شد (

  

  کاربري و پوشش اراضی راتییتغ ییشناسا

 ریتصـاو با اسـتفاده از  بندي کاربري و پوشش اراضی طبقهبراي 

علـت  شده حداکثر احتمال بـه کننده نظارتيبندطبقه ،ياماهواره

آن در مطالعـات  از بـودن و اسـتفاده فـراوان     يدقت باال، کاربرد

هـاي  که ایـن روش بـر پایـه انتخـاب نمونـه     نتخاب شد ا نیشیپ

 هـاي مونـه تعلیمی توسط کاربر و کار صحرایی اسـتوار اسـت. ن  

 يهـا شـده بـا اسـتفاده از روش   بندي نظـارت طبقهبراي تعلیمی 

ـ ماننـد شـاخص گ   ریمختلف پردازش تصو ، آنـالیز  NDVI یاهی

 ییشناســابـراي  بافـت (  زیلفـه اصـلی، آنـال   ؤتسـلدکپ، آنـالیز م  

ســامانه  يهــا)، دادهیاهیــزوال پوشــش گ يدارا يهــامحــدوده

شـدند   ابو بازدیـد زمینـی انتخـ    GPS ایـ  یجهـان  ابیتیموقع

 یاهیـ زوال پوشـش گ  يدارا يهـا محدوده ییشناسابراي ). 19(

پـردازش   يهـا ، عالوه بـر روش 2016در سال  یو مرتع یجنگل

و اطالعات طـرح زوال پوشـش    از نقشه ،ینیزم دیمذکور و بازد

 یعـ یو منـابع طب  يکشـاورز  قـات یشده در مرکز تحقهیته یاهیگ
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 يهای). مطابق بررس17( شداستفاده  ياریوبختاستان چهارمحال

طبقـه   9تعـداد   1993در سـال  شـده در پـژوهش حاضـر،    انجام

آب، زراعـت   ،یشـامل منـاطق جنگلـ    یو پوشش اراض يکاربر

مرتـع خـوب،    ،یمناطق مسـکون  ،یاغب یاراض م،یزراعت د ،یآب

و  2009 يهـا در سـال و  یو متوسط و رخنمون سنگ ریمرتع فق

-همورد قبل ب 9شامل  یو پوشش اراض يکاربرطبقه  10، 2016

  شدند.   ییشناسا افتهیو زوال  بیتخرمناطق عالوه 

شده بـا اسـتفاده   هیکاربري و پوشش اراضی ته يهانقشه صحت

خطا در هـر   سیماتر يهازمینی و شاخصنقطه کنترل  50از حدود 

منظور ارزیـابی صـحت نقشـه    ). به21(بررسی شد ها یک از کالس

و  GPSشـده بـه کمـک    از بازدید زمینی، نقاط برداشـت  2016سال 

ـ ته یاهیـ طرح زوال پوشش گ نیهمچن  قـات یمرکـز تحق  درشـده  هی

کمـک گرفتـه    ياریـ وبختاستان چهارمحال یعیو منابع طب يکشاورز

بـا اسـتفاده از    2009و  2003 هايسال ارزیابی صحت تصاویرشد. 

. تغییـرات کـاربري   شدتوپوگرافی موجود در منطقه انجام  يهانقشه

 7)، 1993- 2009سـاله (  16و پوشش اراضـی در سـه دوره زمـانی    

و  شــده ) بررســی1993- 2016ســاله ( 23) و 2009- 2016ســاله (

و  يکـاربر ل بـدی بنـدي بـراي بررسـی ت   روش مقایسه بعد از طبقـه 

ـ قـرار گرفـت  مورد اسـتفاده   یپوشش اراض اثـر تغییـرات    نی. همچن

ـ بـر تغ  ياریـ وبختو دام در اسـتان چهارمحـال  انسان جمعیت   راتیی

  قرار گرفت. یمورد بررس یو پوشش اراض يکاربر

  

   جینتا

  یو پوشش اراض يکاربر يهانقشه

کـالس شـامل    9در  1993 سـال  یو پوشش اراض يکاربر نقشه

محـدوده   ،باغـات  م،یزراعت د ،یآب، زراعت آب ،یطق جنگلمنا

و متوسط و رخنمون  ریمرتع خوب، مرتع فق ،یو صنعت یمسکون

امـا در  ، )2(شـکل  دسـت آمـد   هبدون پوشش ب یو اراض یسنگ

ـ با تغ 2016و  2009 يهاسال و اثـرات   یاراضـ  يکـاربر  راتیی

ـ بـر پوشـش گ   یمـ یاقل راتییتغ یاحتمال کـالس پوشـش    ،یاهی

-به زمان مرور به و آمد وجودهم به افتهیو زوال  بیتخر یهایگ

(ت)  2بـه مسـاحت آن افـزوده شـد. شـکل       یقابل توجه زانیم

در  یو مرتعـ  یجنگلـ  یاهیـ پوشـش گ  افتـه یزوال  يهامحدوده

 نیشـتر یدهـد کـه ب  ینشان مـ را  2016تا  1993هاي فاصله سال

احت استان قابل مشاهده اسـت. درصـد مسـ    یغرب مهیدر ن لزوا

 يهـا و محـدوده  یپوشـش اراضـ   -يکـاربر طبقـات  از  کیهر 

مسـاحت بـه    نیشـتر یدهـد کـه ب  ینشان م 3در شکل یافته زوال

مسـاحت بـه    نی) و کمتردرصد 43تا  38( ریمراتع متوسط و فق

 یاهیـ گ . نمونه زوال پوشـش تعلق دارد) درصد 3/0 تا 1/0آب (

ـ یبه بلوط ا بوطمر یجنگل  3شـکل  در  )Quercus brantii( یران

 يبنـد طبقـه  يهـا ، نقشـه 2جدول (ت) آورده شده است. مطابق 

 يکاپـا  بیو ضـر درصد  14/82 بیش از یصحت کل يشده دارا

. نقشـه سـال   ه هسـتند مطالعـ مورد  يهاسال يبرا 79/0بیش از 

 ریتصاو يباال تیفیعلت کبه 8لندست حاصل از تصاویر  2016

ــه نقشــه صــحت ، 2009و  1993 يهــاســال يهــاآن نســبت ب

  . دارد يشتریکننده و صحت کاربر بدیتول

  

زوال  يهـا و محـدوده  یپوشش اراض-يکاربر راتییتغ روند

  یو مرتع یجنگل

بـا اسـتفاده از روش    یتغییرات کاربري و پوشش اراضـ  بررسی

 هـاي سـال  در کـه  اسـت  آن از حـاکی  بنديمقایسه پس از طبقه

 اختصـاص  مراتع به منطقه سطح بیشترین 2016 و 2009 ،1993

 است آن بیانگر اراضی کاربري سطح تغییرات میزان. ه استداشت

 یعیخوب در استان که سطح وسـ  تیوضع با مراتعمساحت  که

 داده، اختصـاص  خودبه Astragalus adscendensاز آن را گونه 

 يهـا سـال  یکه طـ ينحوبه ،یافته کاهش 2013 تا 1993 سال از

ر از مراتع خوب بـه  هکتا 183620معادل  یسطح 2016-1993

 يکشاورز یاراض ر،یاز جمله مراتع متوسط و فق هايکاربر ریسا

شده است  لیتبد یپوشش مرتع زوال يو مناطق دارا میو د یآب

 يهـا سـال  یطـ در  هـا بیتخر شی). با افزا3و جدول  4(شکل 

و متوسـط   ریـ هکتار بـه سـطح مراتـع فق    79239، 2016-1993

  افزوده شده است.  

هکتـار   357190استان حدود  يهاسطح جنگل 1993سال  در

 یافتـه اسـت.  هکتـار کـاهش    347473بـه   2009بوده که در سال 
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هاي داراي و ت) محدوده 2016، پ) 2009 ، ب)1993 هاي الف)در ساله مطالعمورد . نقشه کاربري و پوشش اراضی منطقه 2شکل 

  (رنگی در نسخه الکترونیکی) 2016تا  1993سال زوال پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی از 

 
از گونـه بلـوط    استان که عمدتاً يهاسطح جنگل 2016سال در 

 2009هکتار کاهش نسبت به سـال   3506شده با  لیتشک یرانیا

بخـش   1993-2016 يهـا سال یکه ط دیهکتار رس 343970به 

و  ریـــباغـــات و مراتــع فق  م،یــ از آن بــه کشـــت د  یعیوســ 
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 2016 و پ) 2009 ، ب)1993 ي الف)هابرحسب درصد در ساله مطالعمورد کاربري و پوشش اراضی در منطقه طبقات  . مساحت3 شکل

  (رنگی در نسخه الکترونیکی)
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  همطالعمورد پوشش اراضی در منطقه -هاي کاربريماتریس خطاي نقشه .2جدول 

  پوشش اراضی-کاربري

1993  2009  2016  

 صحت

  تولیدکننده

 صحت

  کاربر

 تصح

  تولیدکننده

 صحت

  کاربر

 صحت

  تولیدکننده

 صحت

  کاربر

  9/94  98/0  2/89  88/0  8/91  78/0  آب

  7/88  79/0  5/75  71/0  8/73  68/0  زراعت

  9/90  81/0  7/84  83/0  1/86  79/0  دیم کشت

  7/95  96/0  3/91  90/0  0/86  86/0  باغی اراضی

  0/95  99/0  8/95  95/0  2/75  89/0  صنعتی و مسکونی محدوده

  3/94  99/0  3/84  82/0  8/78  78/0  خوب تعمر

  8/92  98/0  6/93  92/0  1/85  85/0  مرتع متوسط و فقیر

  2/92  94/0  3/89  88/0  2/76  80/0  پوشش گیاهی بدون و سنگی رخنمون

  8/86  97/0  0/87  85/0  9/83  64/0  جنگلی مناطق

  گیاهی محدوده پوشش

  یافته تخریب و زوال
-  -  65/0  7/69  70/0  9/87  

  
  صحت کلی  ضریب کاپا  کلی صحت  کاپا ضریب  صحت کلی  ریب کاپاض

79/0  1/82  84/0  8/85  91/0  9/91  

 
شده اسـت. سـطح    لیزوال تبد يو دارا افتهیبیتخر يهاجنگل

هکتـار   31076سـاله حـدود    23 دورهطی اراضی کشاورزي در 

 مراتـع  و هـا جنگل بیتخرناشی از  شیافزا نیافزایش یافته که ا

 و مسـکونی  منـاطق  وسـعت  ،شهرنشـینی  توسـعه  بـا . است بوده

ــه و از  یصــنعت ــزایش یافت ــار در ســال  10241اف ــه 1993هکت ب

ــال   11801 ــار در س ــت   2016هکت ــیده اس ــد  2/13(رس درص

 نیبــ یو صــنعت یتوســعه منــاطق مســکون بیشــترکــه  )شیافــزا

منـاطق   شیافـزا درصد  4/9اتفاق افتاده ( 1993-2009 يهاسال

 بیش 2009-2016 يهاسال یط یشیافزا روند نی) و ایمسکون

  کرده است.   دای) پشیاافزدرصد  2/4( يترمیمال

یافتـه،  کاهش  1993- 2009 يهاسال یآب در ط يکاربرسطح 

اسـت. تخریـب    افتـه ی شیافزا 2009- 2016 يهاسالدر فاصله اما 

 بـایر  هايزمین به کشاورزي هايمراتع و تبدیل زمین یاهیپوشش گ

بـدون پوشـش   طبقه باعث افزایش سطح  زین اهیگی پوشش بدون و

بـه   106935از  ،2016تـا   1993از سال این سطح که طوريشده به

- ، محدوده1993- 2016 يهاسال یاست. ط دهیهکتار رس 141475

 33937حـدود   افتـه ی بیـ زوال و تخر یاهیـ پوشـش گ  يدارا يها

و  1993- 2009 يهـا سـال  یکه طکه ايگونهیافته، به شیهکتار افزا

 یاهیـ هکتار از پوشـش گ  19695و  14243 بیترتبه 2009- 2016

  ).3(جدول  شده است بیاستان دچار زوال و تخر

هـاي  در سالدر منطقه دام تعداد  نیجمعیت انسانی و همچن میزان

عیـت اسـتان از   کـه جم طـوري مورد مطالعه افزایش یافته است، به

رسیده  2016 نفر در سال 947763به  1991در سال نفر  747297

در  نی. همچنـ )4(جدول  دهدیرا نشان مدرصد افزایش  1/21که 

ایش منطقـه نیـز افـز   در کل دام تعداد  ،یمورد بررس يهادوره یط

هـاي سـبک و نیازمنـد    دام، تعـداد  است. بنابر آمـار موجـود  یافته 

- 2016 يهـا سال یطدر علوفه با کیفیت باال مانند گوسفند و بره 

 857557بـه   427500از افزایش یافته و برابر  از دو شیبه ب 1991

دوره از در طـول ایـن   بـز و بزغالـه نیـز    تعداد است.  دهیس رسأر

درصــد  2/21( یافتــه اســت یشافــزا سأر 308131 بــه 242628

ـ ا یطهمچنین در . )افزایش ـ م هـا سـال  نی رونـد   ینیشهرنشـ  زانی

  ).28(داشته است  یروند نزول ینیو روستانش يصعود
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- 2009 : الف)همطالعمورد هاي زوال پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی در منطقه تغییرات کاربري و پوشش اراضی و همچنین محدوده .4شکل 

 (.Quercus brantii Lindl) ایرانی بلوط - هاي داراي زوال پوشش گیاهی، ت) نمونه عکس از محدوده1993- 2016، پ) 2009- 2016 ، ب)1993

   (رنگی در نسخه الکترونیکی)  (Astragalus adscendens)گون گزي - هاي داراي زوال پوشش گیاهیمونه عکس از محدودهو ث) ن

  ب)  الف)

  پ)

 ت)

 ث)
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 برحسب هکتاردر دوره مورد مطالعه هاي زوال پوشش گیاهی پوشش اراضی و محدوده -کاربريطبقات تغییرات مساحت  .3جدول 

 کاربري/پوشش اراضی 1993 سال 2009سال  2016سال  2009-1993 2016-2009 2016-1993

 جنگلی مناطق 357190 347473  343970  - 9717  -3503  -13219

 آب 2946  1904 5183  -1042  3279  2237

 زراعت  69257 573346  79834  4089  6488  10577

 دیم کشت  52363  67741  72862  15379  5121  20499

 باغی اراضی  49861  53257  58844  3416  5588  9003

 صنعتی و مسکونی محدوده  10241 11300 11801  1058  501  1560

 خوب مرتع  358354 229229  74735/  -99126  -84894  - 183620

 متوسط و فقیر مرتع  627902  704621  707141  47451  31788  79239

39787  15538  24249  141475  125937 106935  
  سنگی رخنمون

 پوشش بدون وخاك

33937  19695  14243  39185 20223 - 
 زوال گیاهی محدوده پوشش

 یافته تخریب و

  

  )28( 2016تا  1991 سال وبختیاري ازچهارمحالو دام در استان انسان تغییرات جمعیت  .4 جدول

  2016  2011  2006  1996  1991  واحد  

  947763  895263  857910  761168  747297  نفر  جمعیت کل استان

  64  69  51  45  37  درصد  میزان شهرنشینی

  36  31  48  55  63  درصد  میزان روستا نشینی

  857557  909094  497343  773295  427500  سأر  تعداد گوسفند و بره

  308131  311241  196937  417807  242628  سأر  بز و بزغالهتعداد 

 

  بحث

 ،ياقتصــاد نظــر از زاگــرس مراتــع و هــافــراوان جنگــل تیــاهم

ـ از  زیستیمحیطو  یاجتماع در حـال  و  دیشـد  وعیو شـ  سـو کی

مانند گـون و   یمرتع يهاو گونه یرانیبلوط ا یدگیگسترش خشک

 هـا از جنگل یعیسطح وس يکه سبب نابود ریاخ يهادافنه در سال

ـ ا ادیـ ز يهایدگیچیپ و شده زاگرس منطقه مراتع و مشـکل از   نی

 تیریرا در رابطه با سرنوشت و مـد  یاز نگران یموج گر،ید يسو

 و هـا و کاهش سـطح جنگـل   یدگیکله خشئحل مسو مناطق  نیا

وجـود  در سـطح کشـور بـه    یو انسـان  یعیطب عوامل اثر در مراتع

- محـیط مسـائل   نیتراز مهم یکیبه مسئله  نیا کهيطوربه، آورده

 نظـر ). بـه 13 و 12 ،10شـده اسـت (   لیکشور تبـد  یکنونی ستیز

 یشـ یرونـد افزا  نی) و همچن3در منطقه ( یمیاقل راتییتغ رسدیم

ـ انسـان، دام و تغ  تیرشد جمع در منطقـه   یاراضـ  يکـاربر  راتیی

 مراتـع  و هاجنگل یدگیثر بر خشکؤاز عوامل م یکیمورد مطالعه 

 تـرین دهمحدوده باشد. تغییرات کاربري اراضـی یکـی از عمـ    نیا

ـ    دهـد.  ثیر قـرار مـی  أتغییراتی است که مناطق مختلـف را تحـت ت

بسیاري از ، غذایی به موادبیشتر امروزه با گسترش جمعیت و نیاز 

و در شـده  زراعـی تبـدیل    یو مرتعی به اراضـ  یهاي جنگلزمین

 هاییمین آب کشــاورزي، ســدأتــبــراي هــا، بســیاري از رودخانــه

  ).  25(شده است سیس أت

کـه در   افتیدر توانیحاصل از پژوهش حاضر م جینتا طبق

 هاجنگل ،در منطقه 4و  3سد کارون  جادیو قبل از ا 1993سال 
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که حـدود  ينحوبه ،برخوردار بوده یتوجه قابل سطح از عمرات و

. بودند داده اختصاص خود سطح منطقه را بهکل درصد از  2/82

 یسطح قابل تـوجه  3سد کارون  جادیا از پس و 2009 سال در

رخنمـون   يبـه مسـاحت کـاربر    )هکتار 24250حدود(از منطقه 

 2016و خاك بدون پوشش اضافه شـده اسـت. در سـال     یسنگ

 يهـا نیزمـ  شیو افزا یاهیرفتن پوشش گنیو ازب بیروند تخر

 مراتـع  و هـا در جنگـل  بیـ وقوع تخر نیبدون پوشش و همچن

فاصـله  در  4سـد کـارون    جـاد یکه بـا ا ينحوبه ،کرده دایپ ادامه

 یهکتار بر سطح اراضـ  15538 زانیمبه 2016تا  2009 يهاسال

و  اوندریمطالعــه شــ جیبــدون پوشــش افــزوده شــده اســت. نتــا

ـ تغ یابیو ارز شیپا ) در1399همکاران ( پوشـش و زوال   راتیی

-ماهواره ریبلوط در استان لرستان با استفاده از تصاو يهاجنگل

نشان داد کـه   2000-2017 يدر دوره آمار BFAST لو مد يا

درصـد)   5/1هکتار ( 42804از  شیب یدر طول دوره مورد بررس

ـ  افتهیبلوط استان زوال  يهااز جنگل رفتـه کـه مشـابه     نیو از ب

ساله مـورد   23دوره  ی). در ط29( باشدیپژوهش حاضر م جینتا

کـه   تاناسـ  يهـا هکتار از جنگـل  13219معادل  یسطح یبررس

ـ یگونه غالب آن بلـوط ا   183620حـدود   یو سـطح بـوده   یران

 ریبه سـا  ایو شده زوال  دهیهکتار از مراتع خوب استان دچار پد

ـ اسـت کـه ا  شده  لیتبد هايکاربر پـژوهش   جینتـا بخـش از   نی

ـ تغ یدرخصـوص بررسـ   نیشـ یپ قاتیتحق جیحاضر با نتا  راتیی

  ).22 و 18 ،5 ،1(است همسو  یو مرتع یجنگل یسطح اراض

متعـدد از   يسدها جادیا لیدلو به یدوره مورد بررس یط در

 یاز اراضـ  يادیـ در استان، بخش ز 4و  3کارون سدهاي جمله 

خـود را از   يزیدسـت سـد حاصـلخ   نییو باغـات پـا   يکشاورز

ـ ). ا36(تبدیل شده اسـت  رهاشده  يهانیدست داده و به زم  نی

دست سدها دسترسـی  باشد که در پایین لیدل این به تواندیامر م

 زیرزمینی هايبه منابع آب محدودتر شده و استفاده مفرط از آب

پوشش  بیتخر و کاهش روند افزایش و آب سطح افت موجب

در ) 1397( و همکـاران  ياسـت. راهـدار  شده نطقه در م یاهیگ

 يسـدها احـداث  از  ناشی یاراض يکاربر راتییتغ يآشکارساز

در مطالعـه مشـابهی   ) 1392( و همکاران انیو هاد 4و  3کارون 

بـه   يامـاهواره  ریسد حنا با اسـتفاده از تصـاو  در منطقه احداث 

  ).15 و 6( دندیمشابه با پژوهش حاضر رس یجینتا

تعـداد  مـورد نیـاز   که مراتـع اسـتان قادرنـد علوفـه     یحالدر

آمـار دام اسـتان و رونـد     یکننـد، بررسـ   نیمأدام را تـ  یمشخص

کـه   یمورد مطالعه نشان داد تعداد دام يهاسال یآن ط يصعود

). با 28(است مراتع  تیاز ظرف شتریب اریدر مراتع وجود دارد بس

ـ    لیو تبـد  یاراض يکاربر راتییوقوع تغ  ریه سـا مراتـع خـوب ب

ـ پ کـاهش  هـا علوفه در دسترس دام زانیم ها،يکاربر کـرده و   دای

هرچه  بیفشار چرا بر سطح مراتع و تخر شیامر باعث افزا نیا

 اریوابسـته بـه مراتـع بسـ     يشده است. تعداد خانوارها آن شتریب

دام  يبـرا  تواننـد یاست که مراتع مـ  ییاز تعداد خانوارها شتریب

فشار چرا بر مراتـع   نیند و انک دیتول علوفه مجاز صورتبه هاآن

مراتع خـوب بـه متوسـط و     لیمراتع و تبد تیفیباعث کاهش ک

 یاهیـ پوشش گ بیتخر ،روند نیشده و در صورت تداوم ا ریفق

  .یابدمی شیافزا یمرتع يهاو زوال گونه

ــالوه ــرات    ع ــد تغیی ــتان، رون ــت در اس ــزایش جمعی ــر اف ب

 فزاینده رشد شهري، به یروستای مناطق از انسانی هايگاهسکونت

 بیتخر باعث هاشهر توسعه ضمن روند این تداوم و شهرنشینی

ــپوشــش گ ). بازتــاب اکولوژیــک 9شــده اســت ( یعــیطب یاهی

 بیعـی هاي کشاورزي و منابع طاندازي به زمینشهرنشینی، دست

خـود باعـث    یعیباشد. خشکسالی عالوه بر اثرات طباطراف می

 يکـاربر  راتییـ تغ شیشده و در افزا یانسان يهاتیفعال دیتشد

طـور مثـال   هدارد. ب ییبسزا ریثأت یاهیگ يهاو زوال گونه یاراض

و  ایو همکاران در اسپان یج ن،یمطالعات ونگ و همکاران در چ

 يبـر کـاربر   میاقلـ  ریثأتـ  یوبجن يکایو همکاران در آمر گورایو

مختلـف را   يهـا گونـه  یدگیبر زوال و خشک نیو همچن یاراض

  ).33 و 32 ،11(ن داده است نشا

  

  يریگجهینت

در حفاظـت و   یتیریهـر برنامـه مـد    یو اثربخش تیموفق امروزه

-. دادهاست نهیبه شیدر گرو پا یعیطب يهاستمیاز اکوس انتیص

 توانـد یسـنجش از دور مـ  حاصـل از   ریروز و تکرارپـذ به يها
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و داده منطقـه ارائـه    تیرا دربـاره وضـع   یمهم ياهیاطالعات پا

هـا و  جنگـل  راتییـ رونـد تغ  حیصـح  تیریدر مد لیبب تسهس

ـ از گسـترش تخر  يریشـگ یمختلـف و پ  يهازمان یمراتع ط  بی

مراتـع بـه    لیتبد و هاجنگل درختان قطع. شود مراتع و هاجنگل

اخـالل در   ایـ  بیـ کشاورزي و ساخت سدها باعث تخر یاراض

و  نـده یآ ایـ  یفعلـ  دیتول تیو کاهش ظرف یعیطب هايستمیاکوس

پـژوهش   جینتـا طبـق  . شودیموجود در منطقه م يهازوال گونه

 183620و  یجنگلــ یهکتــار از اراضــ 13220از  شیحاضــر بــ

-کـاربري و به  افتهی يکاربر رییتغمنطقه  یمرتع یهکتار از اراض

سـد و   اچـه یدر ،یمسـکون  ،یصـنعت  ،يمانند کشاورز گریدهاي 

آن است  انگریب جینتا نیاند. همچنشده لیتبد افتهیبیمراتع تخر

پوشـش   يدارا يهـا محـدوده ، 1993-2016 يهـا سـال  یکه ط

 شیهکتـار افـزا   33937در حـدود   افتهی بیزوال و تخر یاهیگ

 2009-2016و  1993-2009 يهـا سال یکه طاي گونه بهیافته 

 یاهیپوشش گ يهاهکتار از محدوده 19695و  14243 بیترتبه

برطـرف کـردن    يبرا ن،یراشده است. بناب دهیپد نیاستان دچار ا

و  حیصـح  تیریتوسعه آن، اعمال مـد از  يریبحران و جلوگ نیا

ضـرورت دارد  رو از ایـن . رسـد ینظر مبه يضرور اریبس یاصول

سـنجش از   يهـا کیتکن قیاز طر نیسرزم شیآما عتریهرچه سر

 تیریو با نظارت و مـد  ردیصورت گ ینیزم يهادور و برداشت

پوشـش   -تغییـرات کـاربري   یوند منفـ جانبه، از رمناسب و همه

  .یدعمل آبه يریدر منطقه جلوگ یاهیگ وششو زوال پ یاراض
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Abstract 

Natural ecosystems are highly affected by anthropogenic activities and environmental factors. The aim of this study was 
to detect land use/cover and vegetation decline in Chaharmahal and Bakhtiari province, using Landsat different satellite 
imageries. For this purpose, images for 1993, 2009 and 2016 were obtained and the geometric, atmospheric and 
topographic corrections were applied. Land use/cover maps and vegetation decline regions were extracted, using 
maximum likelihood classifier with an overall accuracy and Kappa coefficient of 82% and 0.79 respectively. Results 
showed that the area of rangelands and forests has decreased from 358355 to 174735 ha and from 357190 to 343970 ha, 
respectively. Results also indicated that around 33937 ha of forests and rangelands have been declined in the last 23 
years. According to the findings, an urgent and appropriate management of declining rangelands and forests is 
necessary across the study area. In this regard, developing a simple and applied vegetation cover monitoring software, 
based on satellite images, is recommended. 
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